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CAMPIONATO GALEGO SENIOR E ADAPTADO 
Aclaracións sobre a competición 

 
MODALIDADE DE KATA INDIVIDUAL: Realizarase unha volta de clasificación por puntos. Os 

deportistas con maior puntuación acumulada (tras eliminar as puntuacións máxima e 

mínima) pasarán a un sistema de eliminatoria directa con repesca no caso de ser necesaria. 

En kata masculino clasifícanse 8 deportistas, en kata feminino clasifícanse todas as 

deportistas participantes. 

En caso de empate tras a volta de clasificación, observaranse os seguintes criterios de 

desempate (analizados nesta orde, sen posibilidade de volver atrás unha vez observado cada 

un dos criterios de desempate) 

1. Mínima  máis alta das puntuacións válidas na volta de puntos. 

2. Máxima máis alta das puntuacións válidas na volta de puntos. 

3. Mínima máis alta das puntuacións eliminadas na volta de puntos. 

4. Máxima máis alta das puntuacións eliminadas na volta de puntos. 

5. Segundo sorteo realizado en mesa central, coa presenza dos coach dos deportistas 

empatados 

O kata a realizar será libre. En ningún caso se poderá repetir un kata realizado con 

anterioridade. 
 

MODALIDADE DE KATA ADAPTADO: Realizaranse dous katas que serán valorados por 

puntos. 
 

MODALIDADE DE KUMITE: A competición desenvolverase mediante un sistema de liga. 

Naquelas categorías que se atopen divididas en máis dunha liga, levarase a cabo unha 

eliminatoria directa posterior cos mellores clasificados de cada liga: 

Emparellamentos no caso de 2 ligas: 

- 1º Liga 1- 2º Liga 2 

- 1º Liga 2 - 2º Liga 1 

Criterios para a clasificación: 
 

- Todos os combates rematarán cun vencedor (non haberá empates) 

- O número de vitorias será o primeiro criterio a observar para determinar a 

clasificación dos deportistas participantes nunha mesma liga. 
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- En caso de empate a vitorias entre 2 deportistas dunha mesma liga, o criterio de 

decisión para desfacer a igualdade será o encontro particular entre os empatados. 

- En caso de empate a vitorias entre máis de 2 deportistas dunha mesma liga, os 

criterios que se seguirán para desfacer a igualdade serán os seguintes (analizados 

nesta orde e sen posibilidade de volver atrás unha vez observado cada un dos 

criterios): 

1. Maior número de puntos a favor. 

2. Menor número de puntos en contra. 

3. Combate de desempate. 

Na competición de liga, no caso de que un deportista reciba Hansoku, Shikkaku ou Kiken, o 

resultado será 8-0, con independencia do marcador que rexistrase o encontro antes da 

incidencia que motivase a descalificación ou o abandono. 

REVISIÓN DE VÍDEO: os técnicos acreditados terán a posibilidade de solicitar a revisión de 

vídeo para reclamar a validez dunha técnica desestimada inicialmente polo equipo arbitral. A 

revisión de vídeo solicitarase mostrando a tarxeta da que disporá cada técnico. A tarxeta 

conservarase no caso de que a reclamación sexa estimada, podendo volver a ser empregada 

nese combate ou en combates posteriores. A perda da tarxeta producirase en caso de que a 

reclamación sexa desestimada e impedirá que se poida pedir de novo a revisión de vídeo, 

nese combate e nos posteriores. A tarxeta volverá a recuperarse nos encontros de semifinais 

e na final, no caso daquelas categorías que se dividan en dúas ligas. No caso de que figure 

máis dun deportista do mesmo club nunha categoría, o seu técnico disporá dunha tarxeta 

para cada competidor. 

 


